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Ulvesind Morris West Hent PDF Forlaget skriver: "Han målte mig med et langt blik. Hans øjne var blå og
kolde som havet. Jeg mente at se en mand, der ville kunne begå mord, hvis man traf ham den forkerte dag,

men som også ville kunne rive bjerge ned for at holde et løfte."

Sådan tænker fortælleren ved sit første møde med en lokal øboer – og helt fejl tager han ikke!

Den australske forfatter Morris L. West (1916-1999) voksede op i Melbourne som den yngste af seks børn.
Som 14-årig blev han en del af en munkeorden. Her blev han i knap 12 år, men aftenen før han skulle afgive
sine sidste løfter, besluttede han sig for, at han havde brug for at opleve resten af verden – og han forlod
munkeordenens trygge rammer. Han blev gift i 1941 og påbegyndte herefter så småt sin forfatterkarriere.

Hans første værk, "Moon in My Pocket" (1942) udgav han under pseudonymet Julian Morris. I 1953 forlod
han sin familie og påbegyndte en nomadetilværelse som forfatter i et nyt kærlighedsforhold. West begyndte
for alvor at fokusere på forfattergerningen og af hans mest bemærkelsesværdige romaner bør nævnes "The

Devil‘s Advocate" (1959) og "The Shoes of the Fisherman" (1963). Wests romaner var kendt for at beskæftige
sig med international politik og den katolske kirkes rolle i internationale forhold.

 

Forlaget skriver: "Han målte mig med et langt blik. Hans øjne var blå
og kolde som havet. Jeg mente at se en mand, der ville kunne begå
mord, hvis man traf ham den forkerte dag, men som også ville kunne

rive bjerge ned for at holde et løfte."

Sådan tænker fortælleren ved sit første møde med en lokal øboer –
og helt fejl tager han ikke!

Den australske forfatter Morris L. West (1916-1999) voksede op i
Melbourne som den yngste af seks børn. Som 14-årig blev han en del
af en munkeorden. Her blev han i knap 12 år, men aftenen før han
skulle afgive sine sidste løfter, besluttede han sig for, at han havde
brug for at opleve resten af verden – og han forlod munkeordenens
trygge rammer. Han blev gift i 1941 og påbegyndte herefter så småt
sin forfatterkarriere. Hans første værk, "Moon in My Pocket" (1942)
udgav han under pseudonymet Julian Morris. I 1953 forlod han sin
familie og påbegyndte en nomadetilværelse som forfatter i et nyt

kærlighedsforhold. West begyndte for alvor at fokusere på
forfattergerningen og af hans mest bemærkelsesværdige romaner bør

nævnes "The Devil‘s Advocate" (1959) og "The Shoes of the
Fisherman" (1963). Wests romaner var kendt for at beskæftige sig
med international politik og den katolske kirkes rolle i internationale

forhold.
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